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SKOLANS VISION SAMT DELAKTIGHET:
Vision:

På Syrholns skola och fritidshem ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för
kränkande behandling. Eleverna ska känna sig trygga i skolan och respektera varandra.
All personal i samarbete med vårdnadshavare och elever arbetar aktivt mot kränkande
behandling.

Verksamheter som omfattas av planen:
Planen omfattar Syrholns skola och fritidshemmet
Ansvariga för planen:
Ansvariga för planen är alla pedagoger som arbetar på Syrholns skola, fritidshem samt rektor.
Elevers delaktighet:
I början av läsåret har vi extra fokus på värdegrundsfrågor. Vi diskuterar med eleverna och de kan föra
fram sina åsikter.
Eleverna och pedagogerna pratade under de första dagarna på läsåret igenom skolans gemensamma
regler och beslutade att samma regler ska gälla även detta läsår med vissa tillägg vad gäller
mobiltelefoner. I samarbete med eleverna upprättade vi en ny plan mot diskriminering och kränkande
behandling och pratade med dem om hur viktigt det är att vi alla hjälps åt så att alla kan ha det bra på
skolan. Vi pratade också med barnen om hur vi gör när något inte fungerar.
Vårdnadshavares delaktighet:
Planen presenteras och diskuteras igenom vid föräldramöte under höstterminen. Den läggs sedan ut på
Schoolsoft. Under två veckors tid har föräldrarna möjlighet att lämna synpunkter på planen.
Personalens delaktighet:
Personalen arbetar med detta intensivt under början av höstterminen. Det är personalen som tar fram
planen och arbetar med den under läsåret.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS PLAN:
Vi vuxna har haft samma förhållningssätt och ”dragit” åt samma håll/mål och arbetet med normer och
värden har varit en del av det dagliga arbetet. Grovt språk och dåligt beteende har inte accepterats. Vi
har varit noggranna med att gå igenom värdegrunden och diskutera olika ord, begrepp och
diskrimineringsgrunder med eleverna. På skolan diskuterar vi den värdegrund samhället vilar på med
eleverna, att vi alla har ett ansvar i ett demokratiskt samhälle och för hur det personliga
ställningstagandet påverkar oss själva och andra. Man ska visa respekt för andra människor och deras
åsikter. Vi motverkar all form av trakasserier och diskriminering av och mot enskilda och grupper. Vi
har tillsammans med eleverna tagit fram ett gemensamt dokument för skolans regler och konsekvenser
om man bryter mot reglerna samt arbetat fram en likabehandlingsplan. Vi har haft två representanter
från varje klass som har ingått i en grupp tillsammans med skolans kurator. Kurator har varit ansvarig
för kompisgruppen. Detta har inte riktigt räckt till då de planerade träffarna inte alltid blivit av pga
frånvaro vilket har gått ut över kontinuiteten. Tidigare har träffarna med kompisgruppen varit
schemalagd vilket varit till fördel. Återkoppling mellan kompisgruppen och skolan har inte varit
tillräcklig.
Kommande läsår har vi ambitionen att tidigarelägga trivselenkäterna.
Måluppfyllelse – analys av måluppfyllelse
Hänsyn och respekt mellan elever:
Personalen har engagerat sig i alla elever på skolan, samtalat vid behov med klasserna. Alla elever är
våra elever, vi har haft ett gemensamt förhållningssätt mot eleverna. I undervisningen har vi försökt att
lyfta fram goda exempel och därigenom har vi stärkt elevers självkänsla och självförtroende.
Under läsåret har vi haft det prioriterade målet att jobba mer med hänsyn och respekt mellan elever. Vi
har sett en filmserie med eleverna med olika sociala dilemman. Vi arbetade med frågor som hör till
filmerna. Även rollspel har genomförts där olika scenarier spelas upp, där eleverna får byta roller med
skådespelarna. Första skoldagen genomförde vi samarbetsövningar i tvärgrupper.

Arbeta mot målet nolltolerans mot ovårdat språk:
Vi saknar frågor om vårdat språk i både höstens och vårens elevenkät och kan därför inte
jämföra hur eleverna upplever detta. Vi anser att vi inte har uppnått målet och vi hör att det
förekommer ovårdat språk i större utsträckning än föregående läsår. Vi behöver arbeta ännu
mer med detta kommande läsår.
Stärka elevernas nätetik, för att förebygga alla former av kränkningar:
Vi har sett några filmer om nätetik och diskuterat innehållet i filmerna. Vi har pratat med
eleverna om detta av förekommen anledning. Även när eleverna gör enkätfrågorna leder det
till diskussioner.
Personalen diskuterar värdegrunden; både utifrån den enskildes perspektiv och hur vi vill
arbeta med eleverna:
Vi började läsåret med att diskutera värdegrunden med eleverna. Eleverna får vara med och bestämma
skol- och klassrumsregler. Vi har gjort en del samarbetsövningar och gemensamma aktiviteter i
tvärgrupper. Kommunens dramapedagog har gjort aktiviteter med eleverna inom detta område.

Åtgärder för utveckling
Vi ska samtala med eleverna om hur man behandlar alla lika och ha en dialog med eleverna om vad de
tycker att vi behöver jobba med inom detta område. Pedagogerna ska vara mer delaktiga i
utformningen av enkäten. Vi tänker att följdfrågor behövs, så att eleverna kan utveckla sina svar. Detta
för att få informationen direkt och bli mer insatt i de problem som kan tas upp vid möten. Vi ska
fortsätta att samtala med enskilda elever.
Personalen måste bli bättre på att skriva i incidenter och kränkningar för att vi ska kunna följa upp
ärendena och arbeta förebyggande med eleverna.

Vi kommer att under första veckan genomföra en dag i stationsform där vi arbetar med respekt
och tolerans samt språkanvändning. Vi planerar även att fortsätta med detta under en längre
tidsperiod.

Fritidshemmet
Under läsåret 2019/2020 har vi arbetat med värdegrundsarbetet i skolan och på fritidshemmet.
På fritidshemmet diskuterar vi den värdegrund samhället vilar på med eleverna, att vi alla har
ett ansvar i ett demokratiskt samhälle. Gemensamma trivselregler på fritidshemmet togs fram
av eleverna på fritidsrådet. Dessa sattes upp på väggen i samlingssalen. Under läsåret har vi
använt oss av Utbildningsradions serie ”Vara vänner” som vi sedan diskuterat med eleverna.
Vi har lyft aktuella händelser och haft en punkt på fritidsmötena där vi stämt av med eleverna
hur de mår på fritids. Detta har hjälp till att ge en bild av den psykosociala och fysiska miljön.
Personalen har haft samma mål, förhållningssätt och har arbetet med normer och värden som
en del i det dagliga arbetet. Personalen är lyhörd och låter alla komma till tals.
Grovt språk och dåligt beteende har inte accepterats. Kontakt med elev och vårdnadshavare
har tagits vid behov. Eleverna känner till likabehandlingsplanen och de har fått reda på hur vi
gör om något inte fungerar. Vi skriver incidentrapporter vid behov.
Personalen har haft gemensam tid för diskussion och reflektion och detta har gett
förutsättningar för gemensamt förhållningssätt.
Trivselreglerna som pedagogerna och eleverna tog fram i början av höstterminen var lätta att
förstå och leva upp till.
Det har inte inträffat några större konflikter eller incidenter på fritidshemmet. De små
konflikter som uppstått har omedelbart hanterats. Inga ärenden gällande diskriminering eller
sexuella trakasserier har kommit till fritidshemmets kännedom under läsåret.

PRIORITERADE MÅL:
Analys:
Vi ser att de mål vi satte upp förra läsåret behöver finnas kvar och arbetas fortlöpande med under
kommande läsår. Elevenkäten visar att eleverna upplever att kränkande kommentarer har minskat under
vårterminen och att arbetsron ökat något. Vi kommer att arbeta ännu hårdare kommande läsår för att
eleverna ska använda ett vårdat språk.

1. Vi behöver jobba mer med hänsyn och respekt mellan elever.
2. Arbeta mot målet nolltolerans mot ovårdat språk.
3. Vi ska stärka elevernas nätetik, för att förebygga alla former av kränkningar.
4. Personalen diskuterar värdegrunden; både utifrån den enskildes perspektiv och hur vi vill

arbeta med eleverna.

FRÄMJANDE INSATSER:
Insats

Ansvar

Tidpunkt

Trygghetsvandring

Alla skolans
pedagoger

Början av september

Utvecklingssamtal

Klassansvarig
pedagog

Oktober och februari/mars

Vid konf. stående punkt om ”läget”
bland eleverna

Varje konferens
Rektor och
skolans personal

Trivselenkät
Arbete med likabehandlingsplan

Rektor
All personal

TEMA/termin om aktuellt ämne utifrån
enkätsvaren.

Alla skolans
pedagoger

Prata och diskutera nätetik med eleverna. Alla skolans
pedagoger
Prata och diskutera med eleverna att det Alla personal

Oktober, mars/april
Första veckan och sedan löpande
under läsåret
Efter genomförd enkät
Löpande under läsåret
Löpande under läsåret

behövs olika lösningar för elever i
lärandet för att det ska bli lika/rättvist.
Ta fram regler tillsammans med elever.
Samtala med barnen om hur de vill att
det ska fungera på skolan och fritids.

All personal

Terminens två första skolveckor. Verksamhetens regler diskuteras
kontinuerligt under hela läsåret.

KARTLÄGGNING:
Trivselenkät, HT - 19/VT - 20:
Om vi jämför de två enkäterna från HT-19 och från VT-20 så har något färre svarat i den sista
enkäten.
Enkäterna visar att:
Arbetsron har ökat under lektionstid.
Problemen med kränkande och nedvärderande kommentarer har blivit bättre sen förra
terminen.
Trakasserier och kränkningar via internet förekommer i väldigt liten skala.
Eleverna upplever att skolan i stort är bra på att motverka trakasserier och kränkningar.
Enligt båda enkäterna har alla elever kompisar att vara med på skolan även om några inte är
helt nöjda med situationen.
Angående frågan om elever behandlas rättvist och att personalen tar hänsyn till vad eleverna
tycker, så har det blivit bättre under vårterminen.
De flesta elever trivs i sin klass.
De allra flesta tycker att de har någon vuxen att prata med på skolan
Tryggheten på skolan har ökat under året.
Trakasserierna och kränkningarna har minskat mycket från ht till vt.
Majoriteten tycker att de får hjälp när de har svårigheter.

Analys:
Vi behöver arbeta mer med hur vi är mot varandra. Vi har t.ex. haft vissa kränkningar med
rasistisk bakgrund.
Vi behöver arbeta mer med förbättrat språkbruk och att använda ett vårdat språk eftersom vi
sett en försämring på detta område. Vi ser att det ovårdade språket sprider sig till de lägre
åldrarna och vi behöver arbeta mer med vad ovårdat språk är och hur det kan uppfattas.
Under läsåret 19/20 upplevde vi att kompisgruppen inte fungerade som den borde. Vi återgår
därför till det gamla systemet med att en lärare håller i gruppen och regelbundet träffar
elevrepresentanterna samt sköter dokumentation, uppföljning och återkoppling.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER:
Eleverna görs delaktiga i skolans gemensamma regler. Elevrådet sammanställer och ger
förslag och rektorn beslutar. Skolans regler ska vara tydliga och väl förankrade hos både
personal, föräldrar och elever.
Personalen diskuterar värdegrund och hur vi jobbar med detta i våra klasser vid fastställda,
schemalagda tillfällen.
Vi har värdegrundsaktiviteter där vi delar in klasserna i åldersblandade grupper.
I undervisningen arbetar vi kontinuerligt med den gemensamma värdegrunden som till
exempel att visa respekt och hänsyn. Vi har samtal och övningar med eleverna kring
värdegrunden. Vi genomför ett TEMA om aktuellt ämne utifrån enkätsvaren.
Kompisgruppens arbete kommer att fortsätta som tidigare. En lärare träffar två representanter
från varje klass och de har möte var fjärde vecka och diskuterar raster samt klassrumsklimat.
Kompisgruppens uppdrag är att uppmärksamma det personalen inte ser eller får vetskap om,
något som händer eller om någon är utanför.
Det är viktigt att alla förstår att kompisgruppens uppgift är att vara extra ögon och öron och
inte polis.
Utifrån observationer, samtal och incidentrapporter samtalar vi med berörda elever samt deras
vårdnadshavare.
Vi kommer att diskutera likabehandlingsplanen i varje klass vid terminsstart för att
tillsammans med eleverna ta fram en ny plan för kommande läsår. Eleverna ska vara medvetna
om vad som händer vid incidenter och kränkningar.
Vi kommer att genomföra en trygghetsvandring med eleverna. Resultatet lämnas till elevrådet
för diskussion om kommande åtgärder.
Vi har ett Trygghetsteam som vid behov är till hjälp och stöd bestående av utsedd pedagog
samt representant från elevhälsan.

UPPTÄCKA, ANMÄLA, UTREDA OCH DOKUMENTERA:
Steg 1
1. Den som upptäcker kränkningen avbryter det som sker.
2. Vidare kontaktar den som upptäcker kränkningen omedelbart ansvarig mentor/klasslärare.
3. Skolpersonal pratar omgående med berörda elever enskilt. Syftet med samtalen ska vara att
avhjälpa den akuta situationen och hitta en långsiktig lösning.
4. För kränkningar som sker på fritids utreds kränkningen av ansvarig fritidspersonal
5. Vårdnadshavare till alla berörda elever ska underrättas.
6. Mentor/klasslärare är ansvariga för att uppföljning sker inom 14 dagar.
7. Vid misstanke om lagbrott görs polisanmälan.
8. Ärendet dokumenteras i KB process av personal som hanterar ärendet. Det skickas vidare till
rektor som hanterar ärendet som 1: Utredning, vilket är standardvalet - när ärendet behöver
utredas vidare, eller 2: Snabbutredning – om utredningen och åtaganden är gjorda på plats.
Ärendet skickas sedan vidare till huvudman för godkännande.

Steg 2
1. Om kränkningen/mobbningen inte upphör meddelar rektor trygghetsteamet på skolan som
sätter sig in i ärendet och fortsätter arbetet.
2. Trygghetsteamet tar del av tillgänglig dokumentation i det aktuella fallet samt annan
dokumentation som finns runt de aktuella eleverna.
3. Utredning och Uppföljning görs i Draftit.
4. Förnyad kontakt tas med berörda elevers vårdnadshavare.
5. Trygghetsteamet är ansvarigt för att uppföljning sker inom 14 dagar.
6. Dokumentation kring ärendet görs i Draft It. Med uppföljning/ återkoppling till rektor och
mentor.

Steg 3
1. Om kränkningen/mobbningen fortsätter trots åtgärderna i steg 1 och 2 kallar rektor till ett möte
med elev och vårdnadshavare samt mentor/klasslärare och någon representant från
Trygghetsteamet. Beslut om hur ärendet ska tas vidare tas.
2. Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar.

Steg 4
1. Kränkande elever kan om inget av ovanstående hjälper flyttas till annan grupp eller skola i
kommunen efter beslut av rektor.
2. Ärendet kan även anmälas till socialtjänst eller polis.

Ansvarsförhållande
Rektor har det övergripande ansvaret för skolans arbete med diskriminering och kränkning.
Samtlig personal verksam i skolan är skyldiga att agera och lyfta alla fall av kränkningar och
trakasserier som förekommer på skolan.
Mentor/klasslärare är ansvarig för att utreda alla former av trakasserier, kränkningar och
mobbing som berör dennes elever.

ÅTGÄRDA:
Den som upptäcker eller får kännedom om pågående kränkningar/ trakasserier skall genast ingripa.
Personal samtalar med berörda elever.
Åtgärder ska grundas på vad utredningen visat och bör riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till
den/de som utövat kränkningen.
Åtgärder på individnivå bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna mer långsiktiga
lösningar. Åtgäder kan vara t.ex. rastaktiviteter, extra rastvakt, samtalsstöd.

Vid allvarliga trakasserier/kränkningar kontaktas de inblandade elevernas föräldrar direkt och rektor
informeras omgående.

RUTINER OCH ÅTGÄRDER NÄR ELEV KRÄNKS AV PERSONAL:
All personal på skolan ska villkorslöst, utan dröjsmål, lyfta fall där personal misstänkts ha kränkt en elev
till rektor. Rektor ansvarar för att ärendet utreds omgående. Rektor gör en anmälan till huvudmannen.
Om en elev känner sig kränkt av någon vuxen på skolan ska detta tas på extra stort allvar då eleven kan
anses stå i beroendeställning till den vuxne. Eleven eller dennes föräldrar ska omedelbart
kontakta/berätta för lärare, kurator eller rektor. Om en lärare kränker en elev eller tvärtom, är
skolledningen ansvarig för att utreda ärendet.

Vuxen på skolan som misstänker eller märker att en annan vuxen kränker eller diskriminerar en elev
ingriper direkt. Rektor informeras alltid om det inträffande. Rektor inleder därefter en utredning kring
händelsen.

TILL DIG SOM FÖRÄLDER:
Om du misstänker att ditt barn eller något annat barn utsätts för diskriminering eller kränkande
behandling ska du i första hand vända dig till någon i personalen. Det kan vara svårt att ta till sig att ens
egna barn kränker andra barn men även i detta fall är det viktigt att prata med personalen. Alla måste ta
ett gemensamt ansvar och arbeta för barnens trygghet och samhörighet. Enl. skollagens 4 kap. 8§ ska
huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Blankett för
detta finns att fylla i på kommunens hemsida under E-tjänster/klagomålshantering.

BEGREPP:
Diskriminering
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och behandlingen har
samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller
indirekt.
Direkt diskriminering
Med direkt diskriminering menas att ett barn missgynnas och det har en direkt koppling till någon av
diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara
neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Om
exempelvis alla barn serveras samma mat, kan förskolan indirekt diskriminera de barn som på grund av religiösa skäl
eller på grund av en allergi behöver annan mat.
Trakasserier och kränkande behandling
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan).
Trakasserier eller kränkande behandling kan vara
• Fysiska (slag, knuffar, krokben, nyp, tafsande, sabotage)
• Verbala (hot, svordomar, öknamn, glåpord, sprida rykten, trakassera, förtal)
• Psykosociala (utfrysning, grimaser, miner, blickar, suckar, alla går när man kommer)
• Texter och bilder (kränkningar eller hot via teckningar, lappar, klotter)
• E-kränkning (kränkningar eller trakasserier via sms, mms, fotografier, sociala former på internet)
Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till
exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”etniska” egenskaper. Det kan också handla om att någon blir
kallad ”neger”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev
eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.
Kränkande behandling
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte
har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det
handlar om ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag,
öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook). Både
förskolepersonal och barn kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling.
Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling.
• Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka. Han är hellre ensam än att behöva höra de andra säga att
han inte får vara med. Förskolans personal tror att Oliver är ensam för att han tycker om det. ”Han är en
ensamvarg”, säger personalen. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till.
Sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar,
tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong.
Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande.
Repressalier
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att barnet eller
vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande
behandling.

DISKRIMINERINGSGRUNDERNA:
Kön
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man.
Könsidentitet eller könsuttryck
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar
sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat
kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck
eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en
avvikelse från ”det normala”. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning.
Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella.
Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller
annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan
vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska
tillhörigheter.
Religion eller annan trosuppfattning
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition
(2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös
åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska,
politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför.
Funktionsnedsättning
Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen,
har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Diskriminerings Ombudsmannen använder sig av
Handisams beteckning, funktionsnedsättning – och inte funktionshinder eftersom hindren finns i
samhället och inte hos personen.
Sexuell läggning
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell
läggning.
Ålder
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering
omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas
yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet
att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen.

